
CARA MENJALANKAN PROGRAM  

AYO DONOR 
	
	
	
	
	

	
	

	
 
 

CREATED BY HAFIZ DHARMAWAN / 145410112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APLIKASI UNTUK PENDONOR 
 

Cara Membuka Aplikasi 

 
Tap icon “Ayo Donor” dari aplikasi, sehingga aplikasi akan dijalankan 

Cara Menggunakan Aplikasi 

 
Saat aplikasi dijalankan, maka akan menampilkan splash screen. Tunggu hingga splash 

screen selesai loading selama sekitar 4 detik. 



 
Setelah aplikasi terbuka, pengguna dapat melihat informasi stok darah secara realtime 

yang berada pada bagian atas dan dapat ditutup tombol pada bagian bawah informasi stok 

darah. Selain itu terdapat syarat dan ketentuan yang berisi tombol yang dapat dibaca sebelum 

mendonorkan darah. Bagian paling bawah adalah tombol untuk mencari petugas PMI. 

 
Jika petugas telah ditemukan maka tampilan aplikasi akan berubah menjadi seperti 

gambar diatas. Terdapat rute untuk menuju ke lokasi petugas pada peta. Kemudian terdapat 

keterangan foto, nama, dan jarak dari petugas. Di bagian bawah terdapat tombol batal untuk 

membatalkan donor dan tombol navigasi untuk membuka navigasi menuju lokasi petugas. 



APLIKASI UNTUK PETUGAS PMI 
 

Cara Membuka Aplikasi 

 
Tap icon “Ayo Donor(Petugas)” untuk menjalankan aplikasi. 

 

Cara Menggunakan Aplikasi 

 
Saat aplikasi dijalankan, maka akan menampilkan splash screen. Tunggu hingga splash 

screen selesai loading selama sekitar 4 detik. 



 

 
Gambar diatas merupakan tampilan aplikasi petugas ketika telah dibuka. Marker pada 

peta merupakan lokasi dari petugas. Di sudut kanan atas merupakan switch aktif dan tidak aktif 

petugas, apabila di aktifkan maka petugas dapat dicari pendonor. Di sudut kiri atas merupakan 

foto dari petugas PMI. 

 
 Apabila terdapat pendonor yang ingin mendonorkan darahnya, maka muncul sebuah 

notifikasi pada aplikasi petugas seperti yang terlihat pada gambar diatas. Petugas dapat 

menerima donor atau menolaknya 



 

 
 Apabila petugas menerima donor, maka marker dari pendonor dapat di lacak dari 

aplikasi petugas seperti pada gambar diatas. Marker pendonor berwarna biru dan marker 

petugas berwarna merah. Dibagian bawah terdapat status “pendonor menuju lokasi”, nama 

pendonor, dan tombol untuk telp/sms. Di bagian paling bawah terdapat tombol batal untuk 

membatalkan donor. 

  



 

APLIKASI UNTUK ADMIN PMI 
 

Cara Membuka Aplikasi 

 
Buka alamat https://pmi-yogyakarta.firebaseapp.com untuk membuka website untuk admin 

PMI. 

 

Cara Menggunakan Aplikasi 

 
Pada sudut kanan “keluar” digunakan untuk keluar login dari admin. Pada menu kiri 

terdapat beberapa menu sebagai berikut :  

1. Menu dashboard untuk melihat grafik donor darah. 

2. Menu stok darah digunakan untuk cek stok darah. 

3. Menu Petugas digunakan untuk mendaftarkan petugas PMI. 

4. Menu pendonor digunakan untuk mengecek daftar user pendonor. 

5. Menu donor digunakan untuk melihat list donor darah. 

6. Menu kantor digunakan untuk set alamat kantor dana nama kantor. 

 


